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Rzekuń, 25.09.2017 

 

MAREK BIEDRZYCKI FLEXMAR 

Susk Stary 13B, 07-411 Rzekuń 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 25092017FLEXMAR33P1 na dostawę i uruchomienie w pełnym zakresie 

kompletnej linii do wywoływania form fotopolimerowych  

 

W związku z realizacją projektu pt. „ Wdrożenie technologii produkcji form fotopolimerowych o 

podwyższonych właściwościach mikrologistycznych”  ogłaszamy nabór ofert na dostawę i uruchomienie w 

pełnym zakresie kompletnej linii do wywoływania form fotopolimerowych. 

 

Termin składania ofert 

do dnia 2017-10-26 
 

 

Nazwa zamawiającego 

MAREK BIEDRZYCKI FLEXMAR 

 

Miejsce i sposób składania ofert 

Oferty wraz z załącznikami należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania ofertowego:  

1) Osobiście w biurze firmy pod adresem: Susk Stary 13B, 07-411 Rzekuń 

2) Pocztą, listem poleconym w biurze firmy pod adresem: Susk Stary 13B, 07-411 Rzekuń 

3 ) Elektronicznie na adres mailowy marek@flexmar.pl 

 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę 

marek@flexmar.pl 

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Marek Biedrzycki 

 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

+48 606 764 253 

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie w pełnym zakresie kompletnej linii do wywoływania 

form fotopolimerowych . 

 

Kategoria ogłoszenia 

Dostawy 

 

mailto:marek@flexmar.pl
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Podkategoria ogłoszenia 

Dostawy inne 

 

Miejsce realizacji zamówienia 

Susk Stary 13B, 07-411 Rzekuń 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 

Celem zamówienia jest dostawa i uruchomienie w pełnym zakresie kompletnej linii do wywoływania form 

fotopolimerowych. 

 

Przedmiot zamówienia 

Podstawowe parametry minimalne:  

System powinien umożliwiać obsługę form w formacie 900x1200 mm w tym naświetlanie UV, wymywanie, 

suszenie, doświetlanie UVA/UVC. System powinien umożliwiać chłodzenie wodą stołu naświetlania 

głównego, wysokie natężenie światła UVA [30 mw/cm2], płukanie wstępne dla czarnych masek, suszenie 

czteromodułowe równoległe, dodatkowy wymuszony obieg powietrza, system sterowania z pamięcią 

parametrów procesu. Ze względu na ograniczoną powierzchnię produkcyjną urządzenia powinno być 

kompaktowe tj. umożliwiać wykonywanie na jednym urządzeniu wszystkich procesów.  

 

Kod CPV 

42000000-6 - Maszyny przemysłowe 

42924720-2  - Urządzenia do usuwania zanieczyszczeń 

 

 

Dodatkowe przedmioty zamówienia 

Nie dotyczy 

 

Harmonogram realizacji zamówienia 

Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z montażem i uruchomieniem musi być zrealizowana w terminie do 

30 marca 2018. 

 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

Wykonawca zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi 

żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 

Wiedza i doświadczenie 

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia lub zobowiązuje się do 

udostępnienia podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia. 

 

Potencjał techniczny 

Wykonawca posiada potencjał techniczny niezbędny dla realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Wykonawca posiada potencjał osobowy niezbędny dla realizacji przedmiotu zamówienia. 
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Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Wykonawca posiada potencjał ekonomiczny i finansowy niezbędny dla realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

Dodatkowe warunki 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.  

 

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn. takich, 

których parametry techniczne są równoważne - co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w 

przedmiocie zamówienia. 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy Zamawiającego do żadnego określonego działania.  

• Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy Zamawiającego do akceptacji oferty, w 

całości lub części i nie zobowiązuje firmy Zamawiającego do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji 

lub odrzucenia oferty.  

• Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione 

przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

• Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmiany całości lub części zapytania ofertowego. 

 

 

Warunki zmiany umowy 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty. 

2. Zmiana Umowy wymaga podpisania przez Strony Aneksu. 

3. Wprowadzanie zmian do Umowy po jej zawarciu jest dopuszczalne na następujących warunkach: 

a. jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po 

zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa; 

b. zmiana umownego terminu wykonania Umowy w związku z pojawieniem się okoliczności, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

c. zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu przestojów i opóźnień zawinionych przez 

Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia - 

maksymalnie o okres przestojów i opóźnień; 

d. zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni 

wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie o czas jej występowania; 

e. zmiana umownego terminu wykonania Umowy na skutek działania organów administracji, a w 

szczególności odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;  

4. Zmiany do Umowy mogą nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy i będą mogły być 

wprowadzone za zgodą Stron. 

 

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

Oferent jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu: 

1) Ofertę w oparciu o załącznik 1 - Formularz ofertowy 

2) Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań jakościowych: specyfikacja techniczna oferowanego 

przedmiotu zamówienia potwierdzona przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

3) Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności 

Gospodarczej lub innego właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż w dniu 25.09.2017. 
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Zamówienia uzupełniające 

Nie dotyczy 

 

 

 

Ocena oferty 

 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

• Cena: 60% 

• Długość gwarancji 10% 

• Czas interwencji serwisowej 30% 

 

 

Ranking ofert przy uwzględnieniu ww. kryteriów ustalony będzie wg następujących wzorów: 

Kryterium cena: 

C = (Cncb/Cbob) x 100 x 60%, gdzie: 

C - ilość punktów za cenę, 

Cncb - najniższa cena netto, 

Cbob* - cena netto oferty badanej. 

* jeżeli cena oferty będzie podana w walucie innej niż PLN to na potrzeba oceny kryterium zostanie ona 

przeliczona po kursie średnim NBP z dnia zamknięcia składania ofert. 

 

Kryterium długości gwarancji: 

G = (Gob/Gn) x 100 x 10%, gdzie  

G - ilość punktów za udzieloną gwarancję  

Gob - długość gwarancji oferty badanej  

Gn - długość gwarancji najdłuższej oferty 

 

Kryterium czasu reakcji serwisowej:  

R = (Rncb/Rbob) x 100 x 30%, gdzie: 

R - ilość punktów za czas interwencji serwisowej, 

Rncb – Najkrótszy czas interwencji serwisowej liczony od momentu zgłoszenia usterki spośród wszystkich 

badanych ofert [liczony w godzinach z wyłączeniem dni wolnych od pracy], 

Rbob - czas interwencji serwisowej liczony od momentu zgłoszenia usterki oferty badanej [liczony w 

godzinach z wyłączeniem dni wolnych od pracy], 

 

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów zgodnie z wzorem: L = C  

+ G + R(gdzie L oznacza ostateczną liczbę punktów przyznana danej ofercie).   

 

 

Wykluczenia 

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w 

imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
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wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 
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